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ONŽ - pomoc  
a poradenství pro ženy  
a dívky, z.s.

Lata - programy pro 
mládež a rodinu, z.ú.

Cestou necestou, z.ú.

Charitní sdružení Děčín, 
z.s.

Leccos, z.s.

Aufori, o.p.s.

Mezigenerační  
a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s.

Komunitní centrum 
Říčany o.p.s.

Diecézní charita Brno

20 366,00

14 802,00

300 000,00

6 300,00

13 379,00

9 600,00

20 000,00

297 770,00

300 000,00

120 000,00

220 000,00

280 000,00

100 000,00

50 000,00

160 000,00

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora v krizové situaci 

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným ženám 
v obtížné situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci 

Podpora rodiny v krizové situaci

Pražská poradna pro ženy a dívky 

Lata programy

Krizové centrum pro rodinu

Služby pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Učí (se) celá rodina

Mentoringové preventivní programy pro  
podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje  
a společenského začlenění

Spolu doma

Rodina - to nejlepší pro dítě III

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora těhotné ženy v krizové situaci - ve spolupráci s neziskovou organizací Janus  
byl udělen příspěvek na ubytování, lékařské vyšetření a cestovné.

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku 
věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami 
a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet 
vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám,  
jak je uspokojovat a jak o dítě správně pečovat. 

Pomoc rodině v době, kdy krátkodobě přišla o bydlení. Příspěvek na úhradu pobytu 
dítěte v dětském centru a podpora návratu dítěte domů.

Příspěvek na pomoc sociálně slabé rodině k zajištění základních potřeb pro dítě. 

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Příspěvek na poskytování služeb pražské poradny ONŽ pro ohrožené ženy a dívky. 
Podpora je zaměřena na dívky, ženy a jejich rodiny, které se ocitly v obtížných situacích 
souvisejících především s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými  
problémy, jež mají ve svém důsledku negativní dopad nejen na ženy samotné,  
ale i na děti v rodině.

Programy organizace Lata (Ve dvou se to lépe táhne, Rodina (k) sobě, Centrum rodin-
ných konferencí) jsou určeny pro sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež a rodiny, 
s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuální sociální 
práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická podpora  
od dobrovolníka. Klientům pomáhá projekt se začleněním a návratem do běžného 
života, u rodin se řeší potíže s výchovou dětí a prevence odebrání dítěte z rodiny.

Krizové centrum pro rodinu se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutic-
kých služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem projektu je dopřát dětem 
možnost žít ve své původní rodině, cítit se v ní bezpečně a mít dostatečnou podporu  
pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti. Stejně tak zajištění odborné pomoci  
při vyrovnávání se s prožitými traumaty. 

Příspěvek byl určen na podporu vzdělávání a školní přípravy dětí v sociálně slabých 
rodinách a dětí samoživitelů, a to zejména v době pandemie, která jim zkomplikovala 
dostupnost doučování a možnost smysluplného trávení času, zvláště během prázdnin.

Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Proto jsou 
podporovány rodiny, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené a pro zapojení 
do projektu je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci směřující  
k odstranění příčin ohrožení dítěte. 

Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat  
problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou  
a které nezvládají vyřešit vlastními silami. 

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které mají 
z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - nakročeno k rizi-
kovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním 
vedením odborného týmu.

Hlavním cílem projektu je umožnit dětem příznivý vývoj v jejich původní rodině díky 
zajištění sociálně aktivizační služby.

Projekt je určený pro rodiny s nezletilými dětmi v krizové či jinak obtížné životní sociální 
situaci. Cílem je podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Projekt zahrnuje indi-
viduální a konkrétní aktivity ve prospěch ohrožených rodin a dětí tak, aby se nedostávaly 
do ústavní péče či opakovaně do azylových zařízení.
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Dům tří přání, z.ú.

Centrum J.J.  
Pestalozziho, o.p.s.

Barbora M.

Tereza Š.

Iveta R.

Jana D.

Gabriela B.

Lada J.

Martina Ch.

Renata K.

Otevřená budoucnost, z.s. 
/ azylové domy zapojené 
do projektu MADE BY

Azylový dům pro ženy  
a matky s dětmi o.p.s. 

Farní charita Lovosice

Azylový dům pro ženy  
a matky s dětmi o.p.s.

Oblastní charita Most

Oblastní charita Teplice  
v Čechách

Centrum J.J.  
Pestalozziho, o.p.s.   
  

Irena S.

240 000,00

250 000,00

22 745,00

15 400,00

15 792,00

18 000,00

19 140,00

2 000,00

15 078,00

19 599,00

247 583,00

10 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

220 000,00

12 156,00

Pomoc dětem v centru DELTA

Podpora rodin v agendě OSPOD v Krizovém  
centru Chrudim

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt 
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě 
Chrudim

Podpora návratu dítěte z ústavní výchovy do rodiny

Centrum pro rodiny Delta poskytuje služby zaměřené na sanaci rodiny. Záměrem je  
minimalizace počtu ohrožených dětí, které by v budoucnu mohly být umístěny do ústavní 
péče. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 3-18 let v náročné životní situaci. 

Projekt nabízí pomoc ohroženým rodinám, kde jsou patrné vážné problémy, které 
bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, zvláště vývoj a prospěch dětí. 
Současně nabízí pomoc rodinám, kde v důsledku rozpadu rodiny došlo k zpřetrhání 
vazeb mezi dětmi a druhým rodičem. Cílem je poskytnout pomoc a podporu všem 
členům rodiny, aby se snížilo riziko poškození vývoje dítěte, minimalizovalo se konfliktní 
chování, posílily se vztahy a rodičovské kompetence a nehrozilo odebrání dítěte. 

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek  
v azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2020, kdy v něm 
bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet 
s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních 
pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

Příspěvek na podporu rukodělných činností v rámci projektu MADE BY, během kterých 
klientky při vypuknutí pandemie COVID-19 ušily roušky pro veřejnost.

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. 
Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se  
v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. 
Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se v 
rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. 
Projekt je zaměřen na tři oblasti aktivit - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy  
se v rámci těchto aktivit intenzivně zaměřujeme na posílení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je prohloubení spolupráce s klientkami ubytovanými v azylovém domě. 
Projekt je zaměřen na tři oblasti - vaření, finanční gramotnost a péče o dítě, kdy se  
v rámci těchto aktivit projekt intenzivně zaměřuje na posílení rodičovských kompetencí.

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili v problémové 
či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí, nezažili přijetí, 
jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky předávají dále svým 
dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské dovednosti a kompe-
tence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli šanci rozvinout svůj 
potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

Podpora rodiny v krizové situaci - úhrada dluhu na nájemném s cílem návratu dítěte  
z ústavní výchovy zpět do rodiny.
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Štěpánka B.

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Štěpánka B.

Ivetta B.

Miroslava Š.

Helga S.

Marie F.

Lesana G.

Olga E.

Daniela M.

Taťána D.

Hana P.

Ivana N.

Monika D.

Lenka S.

Zdeňka K.

Jana Ř.

Jiřina P.

Irena L.

Alena M.

Zuzana N.

Zita O.

Ivana Z.

Hana J.

Lenka K.

Irena V.

Jitka H.

Martina P.

Miroslav K.

33 783,00

200 000,00

180 000,00

18 000,00

22 260,00

3 000,00

9 000,00

3 000,00

6 000,00

7 500,00

2 500,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

3 500,00

5 000,00

2 000,00

3 200,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6 650,00

2 500,00

3 000,00

10 000,00

5 000,00

1 000,00

Podpora návratu dětí z ústavní výchovy do rodiny 

I já mám mámu

Sociální práce s biologickými a hostitelskými 
rodinami

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dítěte v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora rodiny v krizové situaci - úhrada dluhu na nájemném a elektřině s cílem návratu 
dítěte z ústavní výchovy zpět do rodiny.

Cílem projektu je udržovat smysluplný kontakt dítěte umístěného v dětském domově se 
svými rodiči, příbuznými a kamarády. Díky realizaci projektu v minulosti se již podařilo 
zrušit několik ústavních výchov a vrátit děti zpět k rodičům nebo do pěstounské péče ba-
biček. V domově je zřízena tzv. externí skupina, kam jsou zařazeny děti, které část týdne 
tráví se svými rodiči v domácím prostředí za podpory odborného doprovázení.

Projekt systematicky pracuje s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které jsou 
dlouhodobě umístěné v dětském domově. V rámci projektu se dětský domov věnuje 
sociálně aktivizační práci a podpoření vztahů dětí a jejich rodičů, které byly většinou 
narušeny historií rodiny či nařízením ústavní výchovy.

Příspěvek matce samoživitelce na podporu 3 dětí v náhradní rodinné péči - školní 
potřeby, kroužky, školkovné, aj. 

Podpora pěstounské rodině - udělení příspěvku na bydlení s cílem zabránění umístění 
dětí do ústavní výchovy.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dívku v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.
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Alexandra L.

Jana Č.

Helena D.

Tereza S.

Věra N.

Ilona K.

Lenka A.

Margitka Deneva K.

Jana Libuše K.

Alena M.

Hana J.

Zita O.

Vanda R.

Petr J.

Emilia D.

Zuzana V.

Diana M.

Lenka Š.

Miroslav K.

Věra K.

Pavlína K.F.

Jiří V.

Renata K.

Kateřina B.

Lenka R.

Jana B.

Leoš H.

Eva K.

Tereza V.

Tomáš S.

Šárka C.

14 500,00

8 500,00

13 500,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

7 500,00

3 600,00

15 000,00

2 500,00

12 200,00

2 500,00

5 000,00

2 200,00

3 000,00

5 000,00

4 700,00

4 640,00

3 000,00

10 000,00

3 800,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

10 000,00

13 900,00

20 530,00

31 500,00

13 200,00

25 000,00

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav.

Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 6 dětí v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 4 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze  
v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Metropolitní univerzitě Praha v akademickém roce 
2020/2021.
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Šimon D.

Leoš H.

Eva K.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE, spolek

DOMINO cz, o. p. s. 
    

Pěstounské rodiny Kraje 
Vysočina, z. ú.      
   
Centrum pro rodinu 
Sluníčko, z. ú.    

HESTIA - Centrum pro 
dobrovolnictví, z. ú. 

IQ Roma servis, z.s

Slezská diakonie

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

SOS dětské vesničky, z.s.

Společnost pro podporu 
náhradní rodinné péče  
- Amina o.p.s.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

Dobré víly dětem, z.s.

Dětský domov Husita, 
o.p.s.

12 500,00

13 900,00

19 250,00

81 156,00

40 000,00

16 000,00

30 000,00

40 000,00

11 000,00

28 000,00

30 000,00

20 000,00

34 000,00

272 000,00

300 000,00

100 000,00

20 000,00

30 000,00

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Adopce.com 

Pavučina

Pobyt na horách s výukou lyžování

Doučování dětí z pěstounských rodin

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mento-
ringového dobrovolnického programu Pět P

Cesta z ghetta II

Podpora dětí z NRP v oblasti vzdělávání

Doučování dětí v náhradní rodinné péči

Doučování dětí z pěstounských rodin

Individuální doučování dětem ze sociálně  
znevýhodněného prostředí v době covidové

Chat Linky důvěry Dětského krizového centra  
- distanční krizová pomoc pro ohrožené děti

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Preventivní příběhy - poučenost chrání děti

Letní tábor pro děti 

Zimní pobyt na horách

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akade-
mickém roce 2020/2021.

Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním 
rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá ucele-
né, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou webu 
www.adopce.com, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“ distribuované 
zdarma a telefonní linky s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování projektu v roce 2020.

Projekt nabízí doučování dětí z náhradních rodin, které je realizováno dlouhodobě a je 
hodnoceno jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících 
orgánů (školy, OSPOD).

Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

Cílem projektu je podpořit děti při zvládání studia, přípravě a motivaci k učení  tak,  
aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a měly  
možnost i lepšího výběru středních škol a budoucího povolání. Díky nouzovému stavu  
v uplynulém školním roce došlo k nárůstu zájmu o tuto službu. 

Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí  dlouhodobou vztahovou podporu a zájem 
stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně vedený 
dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku. Náplň 
schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních 
dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností.

Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času a v poznávání nových míst 
mimo vyloučenou lokalitu. Navazující projekt je zaměřen na příbuzenské pěstounské 
rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách města Brna.

Podpora dětí z náhradní rodinné péče, které se často potýkají se vzdělávacími či jinými 
školními potížemi. Společné učení může pomoci nejen ke zlepšení znalostí a školních 
výsledků, ale také pomáhá zlepšit vztah dítěte k sobě samému a zároveň má pozitivní 
vliv na vzájemné vztahy s jeho okolím.  Pomoc se školní přípravou se ukázala jako velice 
potřebná zvláště v době uzavření škol v souvislosti se šířením pandemie COVID-19. 

Příspěvek na realizaci doučování pro 16 dětí v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na doučování dětí z náhradní rodinné péče v rámci střediska SOS Přístav 
v Brně, kde organizace doprovází náhradní rodiny z celého Jihomoravského kraje. Do-
učování dle individuálních potřeb každého dítěte poskytují dobrovolníci z řad veřejnosti 
spolu se studenty Masarykovy univerzity v Brně. 

Projekt nabízí pravidelné individuální doučování dětí v náhradní rodinné péči. Zároveň 
nabízí možnost navázání vztahu s mladým dospělým, který může děti pozitivně formovat 
a pomůže rozvíjet jejich komunikační schopnosti a sociální dovednosti.

Cílená podpora v době pandemie, kdy bylo nutné udržet stávající kapacity chatu Linky 
důvěry a dále ji rozšířit. Chat byl záměrně zvolen z důvodu lockdownu a přítomnosti 
všech členů rodiny doma, a zajistil dětem kýžené soukromí si o svých starostech s 
odborníkem promluvit. 

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční 
krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci „face to face“ dětem ohroženým v 
kyberprostoru - sexuální atakování dětí „predátory“ na soc. sítích, ohrožení osobami vy-
tvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným kyberšikanou 
či nevhodnými obsahy na internetu.

Příspěvek zajistil dotisk preventivních komiksových příběhů (17 témat), které slouží jako 
průvodci pro děti, rodiče a učitele vždy na jedno konkrétní téma, které ztvárňují komiksy. 
Součástí projektu je dotisk velmi žádané brožury na téma Sexuálního experimentování 
dětí. 

Příspěvek na letní tábor pro děti z vybraných dětských domovů a z pěstounských rodin. 
Smysluplné trávení času dětem pomáhá najít to, co je baví a v čem jsou dobré.

Příspěvek na zimní pobyt na horách pro 10 dětí v době jarních prázdnin.
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Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Dětský domov Vizovice

Dobrovolnické centrum
Kladno, z. s.

Dětský domov a Základní 
škola Vizovice

Dětský domov a Školní 
jídelna, Hora Sv. Kateřiny, 
Dolní 310, příspěvková 
organizace

Dětský domov a Školní 
jídelna, Krásná Lípa,  
Dittrichova 12,  
příspěvková organizace 

Soukromý dětský domov 
SOS 92, o.p.s.  
  
Spolek přátel Dětského 
domova a Speciálních 
škol Zlín

Dětský domov a Školní 
jídelna, Nový Jičín,  
Revoluční 56, příspěvko-
vá organizace

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

FidoDido, z.s.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Sdružení D, z.ú.

Dobré víly dětem, z.s.

Dětský domov Uherské 
Hradiště

Dětský domov a Školní 
jídelna Ostrava, Ostrava-
-Slezská, Na Vizině 28, 
příspěvková organizace

Duha Zámeček

Dětské centrum  
Čtyřlístek, p.o.

Dětský domov Bojkovice

15 000,00

40 000,00

22 500,00

10 000,00

11 000,00

24 000,00

36 000,00

6 000,00

25 000,00

16 000,00

25 500,00

12 000,00

25 000,00

20 000,00

19 000,00

40 000,00

25 000,00

8 000,00

10 000,00

DRAMAkroužek pro děti z dětského domova

 

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských  
domovů Zlínského kraje

Dětský úsměv

Zájmové kroužky pro děti z dětského domova

Lyžařský výcvik pro děti z dětského domova

Volnočasová terapie s koňmi

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Prázdninová plavba 2021

Podpora letních outdoorových aktivit dětí  
z dětského domova 

Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských  
domovů na Koňském dvorci

Letní tábory

Rozvoj kreativních a komunikačních dovedností 
dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče

Letní tábor pro děti z dětských domovů

Letní pobyty dětí

Vzdělávací prázdninový kemp - Hadinka 2021

Zámeček 2021

Letní pobyt pro děti 

Léto je čas her a dobrodružství

Podpora dramatického kroužku pro děti z DDŠ. Tato aktivita nabízí dětem pozitivní  
a smysluplné trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty 
a schopností.

Podpora 16. ročníku projektu „Přebor v lyžování a lopatění dětí z DD Zlínského kraje“. 
Sportovní ozdravný pobyt přispívá ke zlepšení sportovních dovedností dětí. Některé  
z nich se zde poprvé seznámí se základy lyžování, ostatní si zdokonalí své dovednosti  
a naučí se spolupracovat. 

Podpora dobrovolnického projektu realizovaného v DC Kladno, DC Stochov, DD Ledce, 
DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na individuálním setkávání (procházky, výlety, 
návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu 
se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. Dlouhodobá 
spolupráce ukazuje, že individuální péče je dětem velice prospěšná, a to po stránce 
psychické i fyzické. 

Příspěvek na úhradu zájmových kroužků pro děti z dětského domova - dle individuálních 
potřeb dítěte. 

Příspěvek na zajištění ubytování a skipasů v rámci lyžařského výcviku pro 11 dětí z DD  
v době jarních prázdnin.

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi, které dětem prospívají psychicky i fyzicky. 
Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, cítí se dobře, čas tráví  
smysluplně a bez technologie. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá  
i terapie, která jim pomáhá vyrovnat se se svým traumatem. Aktivita probíhá 1 x týdně  
a během měsíce se vystřídá všech 24 dětí. 

Příspěvek na volnočasové kroužky pro děti, společný lyžařský kurz a lyžování v době 
jarních a pololetních prázdnin ve školním roce 2020/2021.

Účast šesti dětí s mentálním postižením z DD na týdenním pobytu v Krkonoších, který 
pořádá České hnutí speciálních olympiád. Pobyt má sportovní, ale zároveň společenský 
charakter. Děti zde celý týden zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji  
kondici. Mimo jiné se účastní doprovodného programu zaměřeného na prevenci.  
Setkají se zde s kamarády s mentálním postižením z celé republiky. 

Příspěvek na letní tábory pro 25 dětí z dětského domova.

Příspěvek na výjezdy a sportovní aktivity v období letních prázdnin pro 16 dětí  
z dětského domova.

Příspěvek na týdenní pobyt pro 10 dětí z dětských domovů. 

Příspěvek na letní tábory pro 6 dětí z dětského domova.

Projekt na posílení rozvoje kreativních a komunikačních dovedností dětí z dětských 
domovů a náhradní rodinné péče s ohledem na pandemickou situaci. 

Příspěvek na letní tábor pro 35 dětí z dětských domovů.

Příspěvek na letní pobyty pro 19 dětí z dětského domova.

Příspěvek na letní pobyt s doučováním pro 25 dětí z dětského domova.

Příspěvek na úhradu tisku a distribuce časopisu Zámeček, který je dlouhodobě hlavním 
informačním kanálem pro děti z dětských domovů. Do řízení redakce jsou zapojeny 
talentované děti a mladí lidé z dětských domovů. Kromě časopisu je k dispozici i web  
www.zamecek.net.

Příspěvek na letní pobyt pro děti organizovaný dětským centrem.

Příspěvek na letní pobyty pro 10 dětí z dětského domova dle jejich individuálního  
zájmu s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj.

6|



OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Dětský domov, Dubá - 
Deštná 6, příspěvková 
organizace

Lucie K.

Michaela N.

Mária K.

Denisa N.

Roman D.

Belinda K.

Michal D.

Kristýna M.

Nikol S.

Aneta K.

Diana H.

Patrik M.

Michaela K.

Adriana K.

Roman K.

Petr S.

Marek E.

Marek Š.

Lukáš K.

Ivan K.

Nikolas B.

Pavel N.

Tereza V.

        

20 000,00

2 665,00

24 500,00

9 450,00

8 234,00

28 500,00

52 795,00

25 000,00

95 280,00

33 442,00

24 000,00

35 000,00

54 490,00

22 398,00

35 000,00

39 674,00

26 100,00

14 654,00

12 760,00

22 000,00

17 500,00

22 500,00

25 000,00

15 750,00

Prázdninové pobyty pro děti z dětského domova

Přímá podpora dítěte v ústavní péči

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora vzdělání studenta z dětského 
domova

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na prázdninové pobyty pro 40 dětí z dětského domova.

Příspěvek na podporu vzdělávání chlapce, který byl z důvodu nezvladatelného chování 
umístěn do dětského domova. Matka je ve velmi tísnivé sociální situaci, ale udržuje  
s chlapcem pravidelný kontakt. Na doporučení doprovázejících organizací byl uhrazen 
příspěvek na školní potřeby.

Příspěvek na podporu studia na NEWTON College, a.s. v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. 
ve školním roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, příspěvková 
organizace ve školním roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o. v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademic-
kém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova na Newton College, 
a.s. v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2020/2021. 

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém 
roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovního  
institutu - AMBIS v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademic-
kém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně  
v akademickém roce 2019/2020 pro studenta v náhradní rodinné péči.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta  Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.  
v akademickém roce 2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Západočeské univerzitě v Plzni v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2020/2021.

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2020/2021.
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Nadace Terezy Maxové 
dětem /
Otevřená budoucnost, 
z.s. / zapojené dětské 
domovy:
Dětský domov, Praktická 
škola, Základní škola  
a Mateřská škola 
Nymburk, příspěvková 
organizace
Dětský domov Krnsko, 
příspěvková organizace
Dětský domov Holice, 
Husova 623
Dětský domov a školní 
jídelna, Vrchlabí,  
Žižkova 497
Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče  
a základní škola, Býchory
Střední škola, Základní 
škola, Mateřská škola, 
Dětský domov  
a Speciálně pedagogické 
centrum Mladá Boleslav, 
příspěvková organizace     
Dětský domov, Potštejn, 
Českých bratří 141

Dům tří přání, z.ú.

Poradna VIGVAM, z.ú.

Nadační fond LA VIDA 
LOCA

Letní dům, z.ú.

Dávid K.

Dávid K.

Nikol S.

Veronika K.

Otevřená budoucnost, z.s.

Nadace Terezy Maxové 
dětem / Otevřená 
budoucnost, z.s. 
 / ICF ČR / International 
Coach Federation  
Czech Republic, z.s.

1 250 000,00

21 000,00

200 000,00

40 000,00

60 000,00

4 410,00

6 700,00

19 144,00

20 000,00

481 875,00

1 200 000,00

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Učíme se učit

Malí siláci

Život v kufříku

Kousek domova - dlouhodobá sociálně-terapeutic-
ká práce s dětmi z dětských domovů

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Přímá podpora chlapce z ústavní výchovy

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce  
Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Projekt představuje ucelený program Rozjedu to! pro děti z DD ve věku 3 - 26 let,  
kterým nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního  
rozvoje adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek  
na odborné kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně.  
Současně podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou  
rodinou, a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit  
jak na půdě domova, tak i mimo něj. 

Podpora projektu „Učíme se učit - pravidelné doučování dětí v Domě P. Pittra“. Umístěné 
děti mívají často v důsledku špatné situace v rodině zanedbanou školní docházku, jejich 
školní výsledky neodpovídají intelektovým předpokladům, protože jim chybí pravidelný 
dohled a podpora domácí přípravy, včetně psaní úkolů. Díky kontinuálnímu doučování si 
děti budou moci osvojit pravidelný denní návyk přípravy do školy a doplnit si své mezery 
ve vzdělávání a tak se lépe připravit na svoji budoucnost.

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem, které zasáhla smrt blízkého člověka. 
Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlouhodobé 
trauma.

Cílem projektu je snaha o uchování vzpomínek (např. fotek atd.)  z prvních dní po 
narození dítěte a dále. Děti odloučené od svých biologických rodin tuto příležitost často 
nemají, jejich minulost může být ztracena a zapomenuta. Pocit, že nemají kus své osobní 
historie, ani nikoho, kdo by jim o ní řekl, se může stát pro citový a sociální vývoj těchto 
dětí přinejmenším obtížný, což může mít negativní vliv na vytváření jejich identity.

Pro děti z dětských domovů - DD Písek, DD Krompach, DD Korkyně, DD Dolní Počernice  
a DD Klánovice -  projekt zajišťuje individuální i skupinou terapeutickou práci s cílem  
posilovat jejich vztahové vazby, pracovat s jejich životním příběhem a historií, podpo-
rovat sebehodnotu a sebepřijetí, posilovat emoční stabilitu a také rozvíjet tvořivost, 
sociální, komunikační a praktické dovednosti. 

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení v azylovém 
domě.

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení v azylovém 
domě.

Příspěvek na podporu vzdělávání a vstupu do samostatného života pro studentku  
z dětského domova.

Příspěvek na podporu vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení.

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života  
a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských  
domovech ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského  
domova. Nabízí jim širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života  
a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován 
v 16 dětských domovech.

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských 
domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich  
pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, 
usnadnit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost. 
International Coach Federation Czech Republic, z.s. zajistila v rámci projektu To dáš! 
organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých do 30 let po celé ČR.
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Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Centrum 
Don Bosco

Janus, z. s.

Liga otevřených mužů, z.s   

Dětský domov Moravská 
Třebová    

Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Centrum 
Don Bosco

200 000,00

200 000,00

44 500,00

40 000,00

40 000,00

Na cestě do života – příprava na život a doprová-
zení dětí a mladých lidí z ústavní výchovy, pěstoun-
ské péče a ohrožených rodin

Centrum Janus

 Patron

Samostatné bydlení

Kurzy přípravy na život

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající  
v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samo-
statném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit 
fungující rodinu a vychovat své vlastní děti. 

Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí  
a mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých 
dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování 
vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení 
v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí a na rozvoj praktických dovedností 
běžného života.

Projekt Patron (www.ipatron.cz) podporuje sociální integraci mladých lidí z DD formou 
mentoringového doprovázení dospělým dobrovolníkem (patronem/kou), který jim 
pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče do samostatného života. Klíčové pro vytvoření 
vztahu ve kterém je důvěra, jsou společné zážitky, ke kterým se mohou při individuálním 
setkávání vracet. 

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který již devátým rokem tvoří 
zázemí pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova. Základním posláním  
projektu je zkvalitňovat přípravu těchto mladých lidí na samostatný život po odchodu  
z dětského domova.

Projekt je zaměřen na skupinovou práci s mladými lidmi z dětských domovů a náhradní 
rodinné péče ve věku 13-20 let. Jeho náplní je dlouhodobá příprava těchto mladých  
na vstup do samostatného života s cílem vybavit je kompetencemi potřebnými  
k úspěšnému osamostatnění a začlenění se do společnosti.   

CELKEM:	10	000	000	Kč
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